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POROČILO SELEKTORJA ŽENSKE REPREZENTANCE SLOVENIJE
Kot selektor ženske reprezentance Slovenije je za menoj prva celotna sezona z
glavnim ciljem sezone, septemberskim evropskim prvenstvom v Franciji.
Po igranju zimske lige sem v ožji izbor za treninge izbral naslednje ženske. Kujavec
Darinko, Jamnik Kajo, Bračič Eriko, Kršinar Teo, Puh Ristič Aljo in Prohart Veroniko.
Treninge smo izvajali enkrat tedensko na različnih lokacijah, punce pa so se redno
udeleževale tekmovanj TOUR, za katere sem sam postavljal ekipe.
Julija sem izbral ekipo, ki nas je zastopala na EP in sicer Jamnik Kaja, Kujavec
Darinka, Bračič Erika in Kršinar Tea. Neposredno po izboru reprezentance sta se od
mesta med kandidatkami za reprezentanco za naslednja leta mojega mandata iz
osebnih razlogov odrekli Puh Ristič Alja in Prohart Veronika tako da smo treninge
nadaljevali v okrnjeni zasedbi.
V mesecu avgustu so se močnega pripravljalnega turnirja v Begliji, za katerega
upam, a bo zaradi dobrih prijateljskih odnosov postal stalnica, udeležile Kaja,
Darinka, Erika in Veronika. Ker je tu šlo za neposredno povabilo določenih igralk s
strani organizatorja, nisem mogel celotne ekipe izbrati sam, kar pa se bo v prihodnje
spremenilo.
Na evropskem prvenstvu je bil cilj izenačiti oziroma izboljšati najbolši dosežek do
sedaj tako v ekipnem tekmovanju kot v izbijanju. Za natančno izbijanje je novo
priložnost za dokazovanje dobila Kaja katero je zgrabila z obema rokama.
V prvem krogu je bila še nekoliko zadržana in dosegla 21 točk, v dodatnem izbijanju
pa je dosegla 33 točk in s tem uvrstitev v četrtfinale kjer je za nasprotnico dobila
Poljankinjo. V četrtfinalu Kaji že ni kazalo najbolje, a je z dvema zadetima balinoma
preobrnila tekmo v svojo korist s tem pa Sloveniji zgodovinsko prvo medaljo. V
polfinalu ji je nasproti stala Francozinja in le neizkoriščene priložnosti so Kajo stali
finala. Na koncu je osvojila vrhunsko 3. mesto.
V ekipnem delu je rezultat zaostal za pričakovanji, je pa potrebno vzeti v zakup, da je
ekipa prvič delovala v taki postavi, da smo v ekipi imeli debitantko na tako velikem
prvenstvu ter da so določene igralke prvič imele v ekipi tako odgovorne naloge.
V predtekmovanju smo dosegli 2 zmagi in 3 poraze, s tem da smo eno tekmo bili
prosti, kar nam je vse prej kot pomagalo pri Bucholz točkah, prevsem minimalni
poraz proti Angliji pa nam je odvzel možnosti za preboj med 16 najboljših ekip. Boje
smo nadaljevali v pokalu narodov, kjer smo se iz skupine po dveh zmagah in enem
porazu uvrstili v četrtfinale tam pa nas je ustavila ekipa Španije.
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Tekmovanje so punce tako končale na končnem 21 mestu od 33 ekip.
Vsekakor je prostora za napredovanje še veliko, je pa prvenstvo na koncu služilo za
nabiranje prepotrebnih izkušenj za prihodnje
Po prvenstvu je svojo reprezentančno kariero sklenila Darinka Kujavec, saj se je
odločila, da svoje mesto v prihodnje prepusti mlajšim kandidatkam. Z svojimi
izkušnjami, je bila meni in puncami vsekakor v veliko pomoč za kar ji izrekam
pohvalo, bi se ji pa zahvalil za vsa leta vzornega vedenja kot reprezentantka
Slovenije.
Glede na to, da je polovica kandidatk odpovedala nadaljno udeležbo, bom na zimsko
ligo, katere se bomo ponovno udeležili, ter spomladi na treninge povabil druge
kandidatke.
Na tem mestu bi se pomočniku pomočniku Skrbinek Jožetu za vso pomoč tekom
sezone.
Še posebno pa bi se zahvalil vsem petankarjem in odgovornim na zvezi za prekrasen
sprejem ob osvojitvi medalje.
V prihodnji sezoni nas čaka svetovno prvenstvo v Kambodži. Udeležba na tem
prvenstvom je zaenkrat pod velikim vprašajem predvsem z finančnega vidika, bo pa
več jasnega spomladi 2019.
športni pozdrav,
selektor ženske reprezentance Slovenije,
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